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Inleiding
Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld
Wat?
Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld, staat voor een reeks van publicaties, waarbij je als
bewoner of buurtcomité zelf de geschiedenis en evolutie van je buurt optekent in een brochure.

Waarom?
Hoe goed ken jij je eigen buurt? Wie leefde vroeger in jouw buurt? Hoe zag de buurt eruit? Welke
straten en huizen waren er toen al? Wat waren de belangrijkste winkels? Wie kent nog leuke verhalen of
interessante weetjes? Allemaal vragen waar Straathistories een antwoord op kan bieden.
Samen met je buren de geschiedenis en de verhalen van je eigen straat of buurt ontdekken is heel boeiend.
Het nadien delen met andere buurtbewoners, maakt het nog leuker!

Wie?
Straathistories maak je met en voor je buurt of straat. Het is dus van belang dat een aantal personen uit
jouw buurt zich hiervoor engageert.

Wanneer?
Er wordt geen timing opgelegd. Alles gebeurt op maat van de vrijwilligers: volgens het eigen ritme en naar
eigen goeddunken van de initiatiefnemers.

Hoe lang?
De timing bepaal je zelf, op het ritme van wat voor jouw groepje buurtbewoners mogelijk is. Hou er wel
rekening mee dat het hele proces al snel 1 jaar in beslag neemt. Zeker de fase van het samenstellen en
redigeren van de brochure is intensief. Maar geen zorgen, het resultaat achteraf is al de inspanningen
dubbel en dik waard.

Met steun van Erfgoedcel Leuven
En je staat er als groep niet alleen voor. De Erfgoedcel ondersteunt je met raad en daad. Na een
startgesprek, begeleiden we je door het hele proces. En we ondersteunen je ook financieel met de
vormgeving en de druk van de brochure. Waar nodig, delen we onze expertise en verwijzen we door naar
andere partners.
Bij de lancering van de brochure, helpen we je met de promotie en verspreiding van de publicatie, o.a. via
de nieuwsbrief, sociale media en website van de Erfgoedcel.

Handleiding als stappenplan
In wat volgt overlopen we de verschillende stappen van het project. Op naar jouw versie van Straathistories.
Veel succes en een fijne ontdekkingstocht!
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Hoofdstuk I
Contacteer de Erfgoedcel en ga aan de slag
Hoe starten?
Straathistories begint bij jezelf en een groepje geïnteresseerde buurtbewoners. Enthousiasme voor het
project en goesting om meer te ontdekken over je eigen buurt zijn de belangrijkste voorwaarden om van
start te gaan.

Met wie?
Het is belangrijk om een aantal buren te vinden met zin
en tijd om zich te engageren, want er is wel wat werk
dat best onderling verdeeld wordt. Misschien wonen er
wel historici, heemkundigen, journalisten of redacteurs
in jouw straat die willen helpen? Ervaring kan handig
zijn, maar is zeker geen must. Motivatie en inzet wegen
door.
Met drie tot vijf vaste medewerkers ben je alvast
goed vertrokken. Zoek aanvullend nog enkele losse
medewerkers waar je enkele gerichte, kleinere taakjes
aan kan doorgeven. Dat kan een enorme hulp zijn!

• Buurtbijeenkomsten en straatfeesten zijn de ideale gelegenheden om vrijwilligers te
werven. Je kan de Straathistories postkaartjes gebruiken om te flyeren of huis aan huis te
verdelen. Vraag ze aan bij de erfgoedcel.
• Denk na over de taakverdeling binnen je werkgroep: wie is de trekker, die doet de
coördinatie en is de centrale contactpersoon, wie doet het (historisch) onderzoek, wie
redigeert de teksten, wie doet de interviews en schrijft ze uit, wie verzamelt foto’s, wie
fotografeert of digitaliseert,…
Maak een afspraak
Wil je als buurt instappen in Straathistories? Neem dan contact op met de Erfgoedcel.
erfgoedcel@leuven.be
016 27 22 89
We overlopen samen alle stappen en helpen je op weg. Ook deze handleiding kan je gebruiken als leidraad,
maar het ritme en de aanpak van jouw Straathistories bepaal je zelf.
In de loop van het traject kan je hulp of advies vragen. Via de kanalen van de Erfgoedcel (website, facebook,
nieuwsbrief) kunnen we je ook helpen om bv. een specifieke oproep te verspreiden.
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Hoofdstuk II
Op verkennend onderzoek
Verzamel informatie
Start met het verzamelen van basisinformatie. Welke plaatsen, personen of verhalen in jouw buurt wil je
zeker aan bod laten komen in jouw Straathistories? Leg een lijst van interessante thema’s en onderwerpen
aan (bijlage 2). Dat helpt je om in de bibliotheek, het archief en bij interviews doelgericht informatie te
verzamelen. Deze lijst is een werkinstrument en zal dus voortdurend evolueren tijdens het project.
Begin de zoektocht naar informatie bij reeds bestaande boeken. Achteraan deze brochure vind je enkele
nuttige literatuurtips, websites en adressen van bijvoorbeeld de Bib Leuven en het documentatiecentrum
Vlaams-Brabant, waar je verbazend veel literatuur kan vinden.
Daarnaast vind je op het internet veel info. Zo is er bv. de online inventaris van het Agentschap Onroerend
Erfgoed, https://inventaris.onroerenderfgoed.be met informatie over speciale panden of onroerend
erfgoed in je buurt.

Bezoek het Stadsarchief
Ga voor je onderzoek ook zeker eens langs in de leeszaal van het Leuvense Stadsarchief. Op deze plek vind
je vaak heel wat onuitgegeven materiaal. In de leeszaal staan alle inventarissen en kan je archiefstukken
opvragen en ter plaatse raadplegen. De leeszaalverantwoordelijke helpt je graag op weg als je niet
vertrouwd bent met archiefonderzoek.
In het Stadsarchief worden de documenten bewaard die afkomstig zijn van de stedelijke administratie
van Leuven en haar deelgemeenten. Tot de belangrijkste archiefstukken uit het ancien régime (1164-1795)
behoren de schepenbankregisters en de stadsrekeningen. De interessante informatiebronnen van na de
Franse Revolutie zijn: de notulen van de gemeenteraad en van het schepencollege, de jaarverslagen (vanaf
1850), dossiers betreffende openbare werken, stedenbouw en ruimtelijke ordening en natuurlijk ook de vele
individuele bouwaanvragen. Maar ook de milieuvergunningen bevatten veel informatie over de Leuvense
handel en nijverheid.
Daarnaast beheert het Stadsarchief oude drukken, pamfletten en Leuvense kranten. Je vindt er nog heel
wat onuitgegeven beeldmateriaal zoals oude stadskaarten, postkaarten of foto’s van jouw buurt in zijn
jongere jaren. Duizenden affiches getuigen van het drukke politieke, sociale en culturele leven in de stad
vanaf de 19e eeuw.
Kortom, in het Stadsarchief kan je verschillende soorten archieven en verzamelingen raadplegen. Ze maken
allemaal op hun eigen manier deel uit van de geschiedenis van de stad Leuven en haar inwoners.
Kijk voor de openingsuren van de leeszaal van het Stadsarchief op www.leuven.be/archief.
Maak gerust vooraf een afspraak.
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Hoofdstuk III
Op zoek naar verhalen in je buurt
Buurtonderzoek
Naar de meer persoonlijke, vaak heel interessante
verhalen van jouw buurt of straat zal je zelf actief naar
op zoek moeten gaan. Getuigenissen of verhalen van
oudere (ex-)buurtbewoners leveren heel veel informatie
op. Je vindt via deze persoonlijke contacten vaak
bruikbaar beeldmateriaal: privéfoto’s, postkaarten,
oude filmpjes, … Via een rondvraag in de buurt, een
informatiestand op het straatfeest of een ander
ontmoetingsmoment, kom je heel wat te weten en
ontmoet je snel mensen die nog allerlei boeiende
weetjes kunnen vertellen. Ook lokale verenigingen en
buurtcafés kunnen een bron van informatie zijn. Zij
kennen misschien nog vroegere buren die je weer aan andere verhalen en beelden over de buurt kunnen
helpen. Wie weet woonde er wel een lokale beroemdheid? Daarnaast kan een oproep in de lokale krant of
in de plaatselijke rusthuizen heel wat interessante contactgegevens opleveren. Of ontwerp bijvoorbeeld
een kleine flyer en steek hem bij de buren in de brievenbus.
• Stel een lijst op van al de verzamelde gegevens en rangschik ze alvast op relevantie.
• Probeer om in de overvloed aan informatie steeds het overzicht te behouden.
• Pols in de mate van het mogelijke vooraf al via telefoon of het echt de moeite loont om
persoon X of Y op te zoeken. Het is altijd leuk om iemand te ontmoeten die lang geleden
in je straat heeft gewoond, maar het is nog leuker als die persoon er ook heel wat verhalen
over kan vertellen en wie weet nog extra beeldmateriaal bezit.

Op interview
Door middel van interviews kan je een stukje van het verleden van jouw buurt optekenen en reconstrueren.
Persoonlijke getuigenissen, intieme herinneringen en anekdotes geven jouw Straathistories extra kleur.
Iedereen kan een interview afnemen, maar het vraagt wel een goede voorbereiding.
Maak eerst een overzicht met de contactgegevens van de mogelijke getuigen die je hebt verzameld.
Vervolgens kan je de getuige via telefoon of e-mail contacteren en een afspraak maken. Laat de
getuige zelf de plaats van het interview bepalen, zodat het voor hem/haar een vertrouwde omgeving is.
Waarschijnlijk zal dit bij hem/haar thuis zijn. Leg duidelijk uit wat de bedoeling is van dit interview met
de nadruk op het belang van de unieke, persoonlijke getuigenissen. Zij maken immers deel uit van de
geschiedenis van de stad.
Probeer op voorhand zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de persoon die je gaat interviewen
en hou dit bij in een identificatiefiche (bijlage 1). Dat is bovendien noodzakelijk voor de bewaring van het
interview als mondelinge bron. Gebruik de themalijst (bijlage 2) die je eerder opstelde, als een checklist
met algemene thematische kapstokken voor het interview. Ook een overzicht met concrete vragen is
nuttig als geheugensteun voor jezelf. Zorg dat je de verzamelde informatie aandachtig doorneemt voor
je het interview start. Op die manier kan je je tijdens het interview meer op de reacties van de respondent
focussen en hoef je tijdens het interview minder na te denken over (de juiste formulering van) de vragen.
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Het opnameapparaat
Strikt gezien heb je geen recorder nodig om een interview af te nemen. Je kan immers noteren tijdens het
gesprek. Toch raden we aan om de interviews op een geluidsdrager vast te leggen. Er zijn diverse types
opnameapparatuur op de markt. Zo worden vandaag heel wat interviews digitaal opgenomen, bijvoorbeeld
met een smartphone of een videocamera. Als je niet zeker bent of jouw apparaat geschikt is, toets het dan
even af met de Erfgoedcel.
• Test vooraf het opnameapparaat uit en zorg dat je de werking ervan onder de knie hebt.
• Bij het gebruik van jouw smartphone, kijk vooraf na of er voldoende opslagruimte
beschikbaar is.
• Geen opnameapparaat? Je kan dit gratis uitlenen bij de Erfgoedcel.

Het interview zelf
Kies eerst en vooral een rustige plek uit voor het interview en vermijd de (onnodige) aanwezigheid
van derden. Zo sluit je mogelijke stoorzenders uit. Plaats het opnameapparaat zodat het niet afleidt,
maar zodat de vragen en de antwoorden wel duidelijk verstaanbaar zijn. Vul vóór het interview de
identificatiefiche (bijlage 1) verder aan en laat de respondent de overeenkomst (bijlage 4) tot gebruik van de
audio-opname ondertekenen. Zodra de opnameknop is ingedrukt, kan je het interview starten door rustig
het doel van het interview en het kader van Straathistories uit te leggen. Daarna kan je enkele biografische
vragen aan de getuige stellen. Dat breekt alvast het ijs wanneer hij/zij wat nerveus is. Vervolgens kan je de
themalijst (bijlage 2) gebruiken om de verschillende onderwerpen ter sprake te brengen. De volgorde van
die thema’s is niet belangrijk. Wanneer een verteller zelf over een ander onderwerp begint - ook al staat
die pas later op jouw lijst - stoort dit niet. Hou de vragen als geheugensteun bij de hand. Let er steeds op
dat het interview zo spontaan mogelijk verloopt, uiteraard zonder dat je de inhoud uit het oog verliest.
Wanneer het interview niet meteen vlot, kan je gebruik maken van beeldmateriaal zoals foto’s om het
geheugen van de respondent te stimuleren. Pols aan het einde van het interview ook zeker of hij/zij nog
andere mensen met verhalen kent die interessant materiaal in hun bezit hebben. Na het interview, kan je
nog even met de verteller napraten over de gebeurtenissen en verhalen waarover hij/zij net heeft getuigd.

tips voor een goed interview
• Stel open vragen in plaats van ja/nee vragen.
• Stel een hoe-, wie-, wat-, waar-, wanneervraag, eerder dan een waarom-vraag.
• Formuleer je vragen helder en stel geen twee
vragen tegelijk.
• Begin met algemene vragen en ga dan over
tot de meer specifieke onderwerpen.
• Pas je taalgebruik en spreeksnelheid aan die
van de respondent aan.
• Vermijd vakjargon en moeilijke woorden.
De verteller is hier de expert: het draait rond
zijn/haar verhaal.
• Leg geen woorden in de mond.
• Stiltes zijn niet erg, integendeel. Het kan de
verteller bijvoorbeeld de mogelijkheid geven
om even na te denken.

• In plaats van bevestigend ‘ja’ of ‘mmm’ te
antwoorden, knik je best alleen. Zo krijg je
geen storende geluiden op de bandopname.
• Het kan interessant zijn om intonatie,
lichaamstaal en handelingen van de
respondent te noteren.
• Dialecten zijn welkom en vormen geen rem
op het interview.
• Als de verteller zelf foto’s heeft, vraag
je of dit kan uitgeleend worden en vul je
de overeenkomst tot uitlenen van (beeld)
materiaal in (bijlage 5).
• De respondent heeft het recht om te zeggen
dat bepaalde delen van zijn/haar verhaal niet
gepubliceerd mogen worden. Noteer dit op
het contract.
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Wat neem je best mee naar het interview?
identificatiefiche (bijlage 1)
themalijst (bijlage 2)
vragenlijst
opnameapparaat

overeenkomst interview (bijlage 4) (in tweevoud)
overeenkomst bruikleen (bijlage 5) (in tweevoud)
eventueel pen en papier en/of laptop

Na het interview
Het belangrijkste werk na het interview, is de opname veilig stellen. Dat doe je door het bestand met
een duidelijke bestandsnaam en in een duurzaam formaat zoals WAV op te slaan op jouw computer. Op
internet vind je gratis tools om bestanden te converteren. Daarnaast is het nuttig om de nodige back-ups
te voorzien door het ook op te slaan in de cloud of op een externe harde schijf.
• Voor meer info over duurzame audioformaten zie:
www.projecttracks.be/nl/tools/detail/bestandsformaten-en-codecs

Transcriberen van het interview
Het transcriberen van het interview is het omzetten van het interview in een uitgeschreven tekst. Dit
bevordert de bruikbaarheid van het interview nadien. Het opzoeken in een geschreven tekst gaat immers
sneller dan het herbeluisteren van een opname. Een goede transcriptie sluit zo nauw mogelijk aan bij het
gesproken origineel. Dus ook niet-verbale communicatie, intonatie, stemverheffing, spreekpauzes, enz.
worden in de transcriptie opgenomen. Het blijft echter steeds een evenwichtsoefening om enerzijds
de transcriptie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het gesproken origineel en anderzijds om er een
leesbare tekst van te maken. Je ordent de transcripties best per thema.
Het transcriberen of uitschrijven van een interview is het meest tijdrovende onderdeel van het project
Straathistories. Je kan toch al snel rekenen op acht tot negen uren transcriptietijd voor één uur interview.
Uiteraard kan je tijdens het interview zelf beslissen wat wel of niet belangrijk is. Een goede voorbereiding
vergemakkelijkt het proces.
• Wacht niet te lang met het transcriberen. Het interview zit dan nog fris in je hoofd.
Onduidelijke passages of storingen in de opname kan je dan wellicht nog reconstrueren.
• Op internet vind je hulpprogramma’s om bijvoorbeeld interviews trager af te spelen.

voorbeeld transcriptie
Thema: uitzicht van de buurt
Tellerstand 		
03:30-03:40		
			
			
21:34-21:42 		
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Transcriptie
De straat Redingenhof was pas aangelegd: ze begon aan de grootste brug in de 		
Redingenstraat en eindigde voor onze deur om zo via een klein zandpadje om tot
te buigen tot aan de brug in de Broekstraat, …
De grond rechts van ons ouderlijk huis behoorde toe aan Jonke den Hovenier uit 		
de Broekstraat nummer 3…

Hoofdstuk IV
Erfgoed en digitaal materiaal bewaren
Hoe goed bewaren?
Tijdens Straathistories verzamel je heel wat erfgoed zoals foto’s, films, kaarten, affiches, … Elk materiaal
vraagt zijn eigen aanpak. De ideale bewaaromstandigheden vergen veel inzet en middelen, maar met wat
gezond verstand kom je al ver.
Bewaar de documentatie zoveel mogelijk in zuurvrije dozen. Bij een grote hoeveelheid is het ook nuttig
de dozen te nummeren en in een lijst bij te houden wat er precies in de dozen zit. De dozen worden best
bewaard in een ruimte die donker is en waar de temperatuur en luchtvochtigheid niet te veel schommelt.
Bovendien moet deze ruimte ook vrij zijn van ongedierte.
Houd daarnaast rekening met de volgende boosdoeners:
• Zuur tast de stabiliteit van papiervezels aan. Via vingerafdrukken breng je al snel zelf zuur op de foto of
het document aan. Passe-partoutkarton bijvoorbeeld verzuurt foto’s.
• Stof is een ideale voedingsbodem voor insecten die het materiaal blijvend aantasten.
• Vermijd onnodige blootstelling aan licht, vooral afdrukken in kleur zijn heel lichtgevoelig.
• Inkt: schrijf bij voorkeur niet op een foto of op een waardevol document. Als het toch moet, gebruik dan
een zacht potlood.
• Etiketten, nietjes, paperclips, plakband, plastic mapjes, post-its,… horen niet thuis in jouw archief.

• Je kan zuurvrije dozen bestellen bij de Erfgoedcel.

Wil je de verzamelde documentatie liever professioneel laten beheren? Dan kan je een afspraak maken met
het Stadsarchief via archief@leuven.be of 016 27 42 20.

Digitaal beeldmateriaal
Je kan allerlei beeldmateriaal publiceren in Straathistories. Voor oude foto’s, dia’s, documenten of
straatplannen betekent dit dat het fysieke plaatje moet worden omgezet naar een digitaal beeld, dat
heet digitalisering. Daarnaast zal je voor Straathistories misschien ook nieuwe foto’s maken van bepaalde
objecten, gebouwen of evenementen. Als je hiervoor een digitale camera gebruikt, is het belangrijk dat
je rekening houdt met bepaalde richtlijnen. Het gebruik van digitale beelden is niet alleen nuttig voor
je Straathistories-publicatie. De foto’s kunnen ook digitaal beschikbaar gesteld worden via websites
zoals Erfgoedplus.be, een website over jouw straat of buurt, sociale media of getoond worden via een
projectiescherm.
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Digitaliseren
Digitaliseren doe je door een bestaand
document of foto in te scannen. Je legt
de documenten stuk voor stuk loodrecht
op de glasplaat of flatbedscanner.
Vermijd plooien en vouwen en zorg dat
de scanner stofvrij is. Scan ruim genoeg
in, inclusief fotoranden en kartelranden.
Ook de achterzijde kan interessante
informatie bevatten, denk maar aan de
teksten of een datum op een postkaart.
Scan die in dat geval zeker ook.

• Zelf geen scanner? Maak een afspraak met de Erfgoedcel om de scanner van het
Stadsarchief te gebruiken.

Fotograferen
Wanneer je nieuwe foto’s maakt van driedimensionale erfgoedobjecten, gebouwen of evenementen,
houd dan rekening met scherpstelling, belichting en kadrering. Gebruik zo weinig mogelijk een directe
flits. Hierover zijn online heel wat tips en tricks te vinden. Je kan foto’s nemen met een gsm of met een
fotocamera. Als je niet zeker bent of je apparaat geschikt is, toets het dan even af met de Erfgoedcel.
• De Erfgoedcel heeft een uitleenpunt waar je een fotografieset kan ontlenen. Vraag je
materiaal aan op https://uitleendiensterfgoed.be

Kwaliteitsvoorwaarden
Om beelden te kunnen publiceren, moet de kwaliteit voldoende zijn. Hiervoor is de resolutie uiterst
belangrijk. Resolutie betekent dat een digitaal beeld voldoende pixels per centimeter heeft. Voor een
goede afdruk, maak je een beeld van minimaal op 300 ppi of dpi.
Digitaliseer en fotografeer altijd in kleur. Zelfs originele zwart-wit foto’s digitaliseer je in kleur: in zwart-wit
zou je te veel nuance missen en vaak bevatten de foto’s door het verouderingsproces ook veel geel- en
bruintinten. Enkel voor dia’s is het anders. Zwart-wit dia’s scan je best in op grijswaarden en kleurendia’s op
kleur.
Bewaar van je foto’s steeds een versie in het TIFF-formaat. Dat formaat blijft leesbaar ongeacht de software
of de apparatuur. Je kan vanuit dit moederbestand afgeleide bestanden maken in een ander formaat,
bijvoorbeeld JPEG. Bewaar tijdens het digitaliseringstraject wel steeds een onbewerkte, oorspronkelijke
versie van het TIFF-bestand. Gebruik voor de opslag hiervan een externe harde schijf.
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In deze tabel vind je een overzicht van de belangrijkste richtlijnen bij digitalisering:
Beeldmateriaal
Diapositief of negatief
Beeldmateriaal ansichtkaart
(10x15cm) of groter
Beeldmateriaal kleiner dan
ansichtkaart
Verkleurde zwart-wit
ansichtkaarten

Resolutie
1200 ppi
300 ppi

Kleur
grijswaarden of kleur
grijswaarden of kleur

Formaat
TIFF
TIFF

600 ppi (6x6cm of kleiner)
600 ppi x 200 %
ofwel 1200 ppi
300 ppi

grijswaarden of kleur

TIFF

kleur

TIFF

© Sara Luyten, Handleiding: digitaliseren en ontsluiten van prenten- en fotocollecties, Leuven 2012

Beslis op voorhand welke bestandsnaam je aan jouw digitale afbeeldingen gaat geven. Kies bij voorkeur
voor betekenisvolle namen (bv. StationLeuven_WOI), zo kan je achteraf eenvoudig een beeld terugvinden.
Gebruik enkel letters, cijfers, underscore_ of liggend streepje -. Gebruik geen andere leestekens in de
naamgeving van bestanden. De naamgeving gebeurt achteraf handmatig wanneer je de afbeeldingen van
je camera of scanner overzet en opslaat op de computer.
Besteed van in het prille begin aandacht aan de auteursrechten, zowel voor gedigitaliseerde oude beelden
als voor nieuwe foto’s of afbeeldingen die je van het internet plukt. Op beeldmateriaal rust vanaf de
creatiedatum tot zeventig jaar na het overlijden van de vervaardiger auteursrechten. Dit wil zeggen dat je
steeds toestemming moet vragen aan de auteur om het beeld te mogen gebruiken in jouw Straathistories.
Meestal is de auteur tevreden met naamsvermelding wanneer zijn werk wordt gepubliceerd. Is de auteur
echter meer dan zeventig jaar geleden overleden, dan komt het werk terecht in het ‘publiek domein’ en kan
je de afbeeldingen zonder problemen vrij gebruiken.
Je kan de auteursrechten in kaart brengen voor al de geselecteerde beelden in een aparte afbeeldingenlijst
(bijlage 3). Op deze manier weet je hoe je de beelden kan gebruiken en wie je mogelijk moet contacteren
om toestemming te krijgen. Als je twijfelt of je kan de vervaardiger niet vinden, mag je altijd ten rade gaan
bij de Erfgoedcel.
• Om beelden door te mailen of te delen, gebruik je een werkbare afgeleide in JPEG-formaat.
Gratis programma’s zoals WeTransfer, Dropbox of Google Docs kunnen nuttig zijn om
afbeeldingen door te sturen.
• Computers zijn niet onfeilbaar. Daarom raden we je aan om altijd een back-up te maken van
al je werk, zowel van de teksten als de digitale beelden.

Je materiaal na publicatie online beschikbaar maken?
Neem contact op met de Erfgoedcel om te zien welke foto’s kunnen gedeeld worden via Erfgoedplus.be.
Vraag advies op erfgoedcel@leuven.be of 016 27 22 96.
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Hoofdstuk V
Verwerk je info tot een publicatie
Wanneer je alle informatie hebt verzameld, kan het schrijfproces beginnen. In dit hoofdstuk vind je enkele
tips over structuur, eindredactie en beeldgebruik.

Inhoud en structuur
• Bedenk een goede titel.
• Denk op voorhand na hoe je de brochure wil opbouwen. Ga je chronologisch, thematisch of geografisch
te werk? De structuur vormt immers je leidraad bij het schrijven.
• Maak een inhoudstafel met de grote hoofdstukken en hou deze in je achterhoofd tijdens het
schrijfproces. Zo vermijd je onnodige herhalingen.
• Haal inspiratie uit de eerder verschenen Straathistories, je kan ze inkijken bij de Erfgoedcel
of op www.erfgoedcelleuven.be/straathistories.

Stijl en (eind)redactie
• Werk met titels en ondertitels voor een vlotte leesbaarheid.
• Gebruik spreektaal enkel in de citaten.
• Schrijf geen te lange zinnen, opsommingen of moeilijke woorden: hou het simpel.
• Vermijd afkortingen; ze maken een tekst cryptisch en halen het ritme eruit.
• Geef steeds voldoende context mee, zodat de tekst ook begrijpelijk is voor mensen die niet van de buurt
zijn: waar, wanneer, wie.
• Durf te schrappen en hou het bondig.
• Laat je tekst eens nalezen door vrienden of familie. Een frisse blik kan helpen om fouten te
ontdekken. Bovendien kan je zo ook testen of alles helder is voor een buitenstaander. Tot slot
leest ook de Erfgoedcel je teksten met plezier na.

Beeld
• Gebruik zo veel mogelijk kwalitatief en authentiek beeldmateriaal.
• Schrijf altijd een onderschrift bij de foto met info over wat er wordt afgebeeld.
• Bij iedere foto vermeld je de naam van de persoon/instelling die de auteursrechten van de foto heeft.

Lay-out en druk
De Erfgoedcel betaalt de druk en de lay-out van de brochure. De brochure (maximaal 60 à 70 blz.) wordt
gedrukt op 600 exemplaren, waarvan 300 exemplaren voor de buurt en 300 voor de stad. Indien je zelf
een deel van de kosten op jou wil nemen, kan het maximum aantal exemplaren en bladzijden naar omhoog.
We raden wel aan om het te beperken tot 100 pagina’s.
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Hoe lever je de tekst aan de vormgever aan?
• Zet alles in een Word-document in doorlopende
tekst, zonder kolommen.
• Gebruik een algemeen lettertype zoals Calibri, Arial
of Times New Roman.
• Plak geen foto’s in de tekst, maar maak een aparte
map waarin de digitale foto’s staan. Nummer de
foto’s in de afbeeldingenlijst (bijlage 3) en verwijs in
de tekst aan de hand van deze nummers waar een
foto moet komen. De vormgever zet deze dan op de
juiste plaats.
• 30 pagina’s niet opgemaakte tekst in lettergrootte
10 komt overeen met een opgemaakte brochure van
60 pagina’s.
• De Erfgoedcel werkt voor Straathistories samen
met een vaste vormgever om ervoor te zorgen dat er
eenheid in de reeks zit.
• De drukker zoek je zelf. Drukspecificaties krijg je
van de Erfgoedcel. Contacteer drie drukkers en vraag
bij elk van hen een offerte op. Deze drie offertes
worden net zoals elke drukproef besproken met de
Erfgoedcel.

Enkele zaken die je niet mag vergeten in de publicatie:
• Colofon
· Initiatief van wijk/buurt X (naam), met steun van Erfgoedcel Leuven en de Vlaamse Overheid.
· Redactie:
· Eindredactie:
· Vormgeving:
· Druk:
· Jaar van uitgave:
· Verantwoordelijke uitgever:
• De nodige logo’s kan je opvragen bij de Erfgoedcel.
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Hoofdstuk VI
Organiseer de feestelijke lancering
Het lijkt nu nog veraf, maar wanneer je Straathistories klaar en gedrukt is, is het tijd voor een feestelijke
lancering. Straathistories is een project voor en door de buurt, dus een voorstellingsmoment voor de buurt
mag niet ontbreken.
Hoe je de brochure wil voorstellen, hangt helemaal af van de eigen intenties. Organiseer bijvoorbeeld een
receptie of (buurt)feest om de brochure voor te stellen en te promoten aan de buitenwereld. Waar je dit
doet, kies je helemaal zelf. Denk vooral aan plaatsen die belangrijk zijn voor de buurt of waar buurtbewoners
veel samenkomen, of zoek een plek met erfgoedwaarde.
Belangrijk is het opstellen van een duidelijk programma zodat de genodigden (familie, vrienden,
buurtbewoners, Leuvenaars en geïnteresseerde pers) weten wat hun te wachten staat. Een paar krachtige
sprekers met een goede presentatie en sterke foto’s zijn onmisbaar, maar je kan ook altijd een ruimte
inrichten voor een fototentoonstelling of een nooit eerder vertoond filmfragment aan het publiek laten
zien.
• De lancering is het ideale moment om iedereen die een bijdrage leverde, te bedanken.
Bezorg hen een uitnodiging en bijvoorbeeld een gratis exemplaar van de publicatie.
• Laat je creativiteit de vrije loop om zo veel mogelijk bewoners te betrekken bij de lancering
van jouw Straathistories. Zo kunnen kinderen posters maken om voor het raam te hangen
of je kan een fotozoektocht of buurtwandeling organiseren. Kortom, de mogelijkheden zijn
eindeloos!
De Erfgoedcel helpt de brochure en de lancering mee te promoten via de stedelijke kanalen. We sturen ook
een persbericht naar de lokale pers. Als buurt maak je natuurlijk ook best nog zelf reclame voor de verkoop
van de brochure.
We hopen dat jullie met plezier in de geschiedenis en het erfgoed van jullie buurt duiken en wie weet geeft
deze Straathistories zuurstof voor nog andere initiatieven rond erfgoed. We zijn er altijd om samen te
brainstormen!
Veel succes en veel plezier!
Erfgoedcel Leuven
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Nuttige adressen
Erfgoedcel Leuven

de Bib Leuven

Prof. Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
erfgoedcel@leuven.be
016 27 22 89
0492 38 05 36
www.erfgoedcelleuven.be

Rijschoolstraat 4/0101
3000 Leuven
bibliotheek@leuven.be
016 22 65 22
www.leuven.be/bibliotheek

Stadsarchief Leuven

Documentatiecentrum Vlaams-Brabant

Rijschoolstraat 4/001
3000 Leuven
archief@leuven.be
016 27 42 20
www.leuven.be/archief

p.a. Rijksarchief Leuven - Villerscollege
Vaartstraat 24, 3000 Leuven
documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be
016 31 49 54
www.vlaamsbrabant.be
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Websites
Leuven
• Cinema Leuven: www.cinemaleuven.be
• Leuvens Historisch Genootschap: www.leuvenshistorischgenootschap.be
• Leuvense Historische Weetjes: www.facebook.com/LeuvenseHistorischeWeetjes
• Leuven van Weleer: http://leuven.weleer.be
• Erfgoedplus: www.erfgoedplus.be
• Leuvense schepenbank: www.itineranova.be

Mondelinge geschiedenis
• https://faro.be/blogs/bart-de-nil/mondelinge-geschiedenis-op-duurzame-wijze

Bewaren en digitalisering
• www.depotwijzer.be/verpakt-bewaren
• www.projecttracks.be

Catalogus van de stadsbibliotheek
• https://leuven.bibliotheek.be

Catalogus van het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant
• www.vlaams-brabant.be/documentatiecentrum

Inventaris Onroerend Erfgoed
• https://inventaris.onroerenderfgoed.be
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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Denise Vandevoort, schepen van cultuur, toerisme, evenementen,
deeltijds kunstonderwijs en senioren
2020 (2de uitgave)
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BIJLAGE 1 - IDENTIFICATIEFICHE
Biografische gegevens
Naam
Bijnaam
Geboortejaar
Geboorteplaats
Geboorteplaats vader
Geboorteplaats moeder
Geslacht

man

vrouw

Woonplaats(en) (eventueel met data/altijd gewoond/verhuis/migratie/tevredenheid over huis en buurt,
verschil tussen streek van herkomst en Leuven)

Gezinstoestand (evolutie met eventueel data)

Aantal kinderen
Opleidingen (evolutie met eventueel data)

Beroep(en) (evolutie)

Lidmaatschappen (verenigingen, clubs, vakbond, politieke partij …)

Levensbeschouwing (eventueel evolutie)
Hobby’s
Herinneringen / anekdotes
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BIJLAGE 2 - THEMALIJST
Uitzicht van de buurt/straat/huizen
Informele burencontacten (evolutie)
· naaste buren
			- kenmerken
			- omgang (kennismaking, ontmoetingsplaatsen, praten, roddel,
			
taal/dialect, hulp, vaste groepjes, buitenstaanders, moeizame
			contacten, ruzies, ...)
· winkels en cafés (aanbod, imago, eigen voorkeuren, ...)
· (buurt)feesten en tradities
· kermis
· kinderen (kenmerken speelkameraden, ontmoetingsplaatsen, controle
op kinderen, kattenkwaad, ...)

Verenigingen en scholen (evolutie)
· school (aanbod, imago, eigen keuzes, ...)
· verenigingen
			

- aanbod (jeugd, sport, cultuur: muziek, toneel, hobby’s...)

			- samenstelling
			- activiteiten
			

- identiteit (religieus, politiek, klasse, ...)

Parochie
· invloed op verenigingen en onderwijs, kerkgang, contacten priesters - bewoners, ...

Oorlogstijd in de buurt
Belangrijke bedrijven en organisaties in de buurt
· impact en invloed
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BIJLAGE 3 - AFBEELDINGENLIJST
Nr.
vb. 1

Naam
afbeelding
Ringmuur

Feitelijke
eigenaar *
Collectie, Rik
Uyterhoeven,
Stadsarchief

Auteursrecht ** Digitaal *** Opmerkingen vormgever
Leo Fabri

ja

klein formaat

* wie heeft de afbeeldig in zijn bezit?
** kies uit: naam van de rechthebbende (als de vervaardiger nog leeft of nog niet langer dan 70 jaar is
overleden) / publiek domein / rechthebbende niet bekend
*** digitale versie in goede kwaliteit beschikbaar (300dpi)?
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BIJLAGE 4 - OVEREENKOMST VERTELLER–INTERVIEWER
Overeenkomst voor het verlenen van toestemming voor het gebruik van een
opgenomen interview
Ondertekenden,
De heer / mevrouw
Adres									Telefoonnummer
E-mail
hierna genoemd ‘de verteller’
en
De heer / mevrouw
Adres									Telefoonnummer
E-mail
hierna genoemd ‘de interviewer’
betreffende het interview of de getuigenis
geregistreerd op (datum)

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1
1. Dit verhaal werd opgenomen in het kader van het project ‘Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld’, een
initiatief van de Erfgoedcel Leuven.
2. De interviewer bevestigt dat het genoemde verhaal enkel voor wetenschappelijke, educatieve of sociaal-culturele
doeleinden zal worden gebruikt op de wijze aangeduid in punt 3 en dit zonder winstoogmerk. Bij elk ander gebruik is
vooraf schriftelijke toestemming van de verteller vereist.
3. De verteller verleent de toestemming om, zonder dat daarvoor een vergoeding moet worden betaald, zijn verhaal
geheel te gebruiken voor:
• presentatie in gedrukte vorm
• presentatie als audio-fragment (bv. bij tentoonstellingen)
• digitale presentaties (online en offline)
• inspiratiebron voor culturele producties (vertelavonden, toneel, …)
• ter promotie of ter illustratie bij andere projecten
4. De verteller bevestigt dat zijn verhaal geen inbreuk pleegt op auteursrechten die toebehoren aan derden en
vrijwaart de interviewer voor alle aanspraken die derden zouden kunnen uitoefenen in verband met de in deze
overeenkomst verleende rechten.
5. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. De geïnterviewde kan hieraan een einde stellen bij aangetekend
schrijven dat na drie maanden uitwerking zal hebben. Een dergelijke beëindiging zal geen effect hebben op reeds
aangegane engagementen.
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Artikel 2
1. De interviewer verplicht zich tegenover de verteller het verhaal op deskundige wijze te bewaren en te beheren en
in zoveel kopieën als nodig hiervoor te reproduceren.
2. Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan het interview zonder de toestemming van de geïnterviewde
(met uitzondering van louter formeel technische aanpassingen in de opname).

Artikel 3
1. De Erfgoedcel Leuven verwijst de geïnterviewde naar de online gepubliceerde privacyverklaring van de Stad
Leuven. https://www.leuven.be/privacyverklaring-stad-leuven
Hier staat alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de Erfgoedcel Leuven en bijvoorbeeld ook
de hiermee samenhangende rechten van betrokkenen.
2. De persoonsgegevens van geïnterviewde worden bewaard zo lang als nodig is voor het omschreven gebruik en
minimaal wettelijk vereist is.

Artikel 4
1. De Erfgoedcel Leuven gaat er van uit dat de naam van de geïnterviewde kan wordt vermeld bij het gebruik van het
verhaal en eventuele publiciteit. De geïnterviewde kan hiervoor toestemming geven in deze overeenkomst. Mocht
geïnterviewde anoniem wensen te blijven, kan dit ook worden aangegeven.
2. Geïnterviewde heeft het recht om zijn / haar toestemming zoals bedoeld in dit artikel in te trekken, door
verzending van een brief en/of e-mail aan Erfgoedcel Leuven.

Aldus ondertekend (in tweevoud) te

op

Waarbij geïnterviewde het onderstaande hokje dient aan te vinken met een X voor welke verwerking van
persoonsgegevens geïnterviewde toestemming verleent:
Geïnterviewde wenst anoniem te blijven en niet vermeld te worden wanneer het verhaal wordt gebruikt.
Of :
Geïnterviewde verleent toestemming voor naamsvermelding bij gebruik van het verhaal.
Geïnterviewde verleent toestemming voor naamsvermelding bij publiciteit over het verhaal*.
*Graag beide vakjes aankruisen als geïnterviewde voor beide verwerkingen toestemming wenst te verlenen.

Indien van toepassing, vink aan met een X:
Geïnterviewde wordt graag op de hoogte gehouden over de activiteiten van Erfgoedcel Leuven en
ontvangt graag de nieuwsbrief.
Opgemaakt in 2 exemplaren te

op

...................................................						...................................................
Handtekening verteller						Handtekening interviewer
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BIJLAGE 5 - OVEREENKOMST TOT BRUIKLEEN
Ondergetekenden:
De heer / mevrouw
Adres
Telefoonnummer
E-mail
hierna te noemen ‘de bruikleengever’

en
Instelling / heer / mevrouw
Adres
Telefoonnummer
E-mail
hierna te noemen ‘de bruikleennemer’
OVEREENKOMST

a. Bruikleengever is bevoegd tot het in bruikleen geven van een collectie/object aan bruikleennemer
b. Bruikleengever wenst deze collectie/object in bruikleen te geven aan bruikleennemer
van 					tot

[korte beschrijving van de object(en)]
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VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1
1. Deze overeenkomst is aangegaan en bruikleengever blijft eigenaar van de object(en) die in bruikleen zijn gegeven.
2. De bruikleennemer verbindt zich om de object(en) niet aan derden te zullen afstaan, over te dragen, te laten
gebruiken of te bezwaren, behoudens schriftelijke toestemming van de bruikleengever.
3. De bruikleennemer verplicht zich de in bruikleen gegeven object(en) te beheren als een goede huisvader.

Artikel 2
1. Indien de object(en) alleen ten ingevolge van het gebruik waartoe de overeenkomst dient en buiten schuld van de
bruikleennemer, in waarde vermindert, is zij wegens die vermindering niet aansprakelijk.
2. De bruikleennemer zal aan de in bruikleen ontvangen voorwerpen niets (laten) veranderen zonder vooraf verkregen
schriftelijke toestemming van de bruikleengever
3. De bruikleennemer informeert de bruikleengever zo spoedig mogelijk als het afgesproken gebruik en/of de locatie
van de object(en) verandert, bij diefstal, vermissing of beschadiging.

Artikel 3
1. Het is bruikleennemer enkel toegestaan de object(en) te reproduceren en publiceren zoals onderaan deze
overeenkomst bij de bepaling i.v.m. de auteursrechten is overeengekomen. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de bruikleengever kan hier niet van worden afgeweken.

Artikel 4
1. Bruikleennemer gaat er van uit dat de naam van bruikleengever kan worden vermeld bij de tentoonstelling van
het object en in de hiermee samenhangende publicaties en publiciteit. Volledigheidshalve kan de bruikleengever
toestemming verlenen in deze overeenkomst. Mocht bruikleengever anoniem wensen te blijven, kan dit in deze
overeenkomst worden aangegeven.
2. De persoonsgegevens van bruikleengever worden bewaard zo lang als nodig is voor het omschreven gebruik en
minimaal wettelijk vereist is.
3. Bruikleengever heeft het recht om zijn / haar toestemming zoals bedoeld in dit artikel in te trekken, door
verzending van een brief en/of email aan ontvanger.
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Waarbij bruikleengever het onderstaand hokje dient aan te vinken met een X voor welke situatie i.v.m.
auteursrechten voor het object / de collectie geldt. De bruikleengever verklaart:
Dat hij/zij de maker (fotograaf, ontwerper, enz.) is van het hierboven beschreven materiaal, en afstand doet van de
auteursrechten. Het materiaal kan als publiek domein worden gepubliceerd.
Dat de maker (fotograaf, ontwerper, enz.) langer dan 70 jaar geleden overleden is. Het object / de collectie
behoort tot het publiek domein.
Dat het object / de collectie een zogenaamd ‘verweesd werk’ is (boek, tijdschrift, dagblad, krant, tijdschrift of
ander geschrift waarvan de auteursrechthebbende niet kan worden geïdentificeerd of gelokaliseerd, die worden
vrijgesteld van auteursrechten)
Dat geen van de bovenstaande opties van toepassing is. Hij/zij beschikt niet over alle auteursrechten en het
behoren niet tot het publiek domein (de maker is nog niet meer dan 70 jaar geleden overleden). Duid in dit geval aan
wat hier van toepassing is:
Ik wens dat foto’s of reproducties van het object / de collectie enkel intern worden gebruikt totdat er meer
duidelijkheid is over de auteursrechten. Aangezien de rechten niet geklaard zijn, worden geen foto’s of 		
reproducties gepubliceerd.
Ik wens de bruikleennemer te vrijwaren van claims met betrekking tot het auteursrecht. De foto’s of
reproducties van het object/ de collectie kunnen gepubliceerd worden met vermelding onsuccesvolle
pogingen te hebben ondernomen om de auteursrechtelijke status te achterhalen en als de auteur zich
herkent zich te melden zodat het nodige kan worden ondernomen.
En waarbij bruikleengever het onderstaande hokje dient aan te vinken met een X voor welke verwerking van
persoonsgegevens bruikleengever aan bruikleennemer toestemming verleent:
Bruikleengever wenst anoniem te blijven en niet vermeld te worden bij (tentoonstelling van) het object, publicaties
of publiciteit daarover;
Of :
Bruikleengever verleent toestemming voor naamsvermelding bij de tentoonstelling van het object;
Bruikleengever verleent toestemming voor naamsvermelding van bruikleengever in een publicatie of publiciteit
over de bruikleen*.
* graag beide vakjes aankruisen als bruikleengever voor beide verwerkingen toestemming wenst te geven.
Indien van toepassing, vink aan met een X:
Bruikleengever wordt graag op de hoogte gehouden over de activiteiten van bruikleennemer en ontvangt graag
de nieuwsbrief (..)

Aldus ondertekend (in tweevoud) te Leuven op

...................................................						...................................................
De bruikleengever							De bruikleennemer
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